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Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. maj 2017 

 

Repræsenteret på den ordinære generalforsamling var 22 ud af 52 andelshavere,  

heraf 3 fuldmagter.  

 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent 

2. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

Bestyrelsen forslår følgende: 

a) Forslag om vedtægtsændringer, § 7 Fremleje.  

b) Forslag om at købe ekstern assistance til foreningens bogholderi og regnskab. 

3. Evt. 

 

Referat:  

1. Valg af dirigent og referent:  
Helen, have 37, blev valgt som dirigent, og Anna Louise, have 34, blev valgt som referent.    

 

2.  

a. Forslag om vedtægtsændringer, § 7 Fremleje.  

Generalforsamlingen vedtog følgende tilføjelser til foreningens vedtægter §7, Fremleje: 

§ 7, Stk. 8 Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet, men er 
ikke ansvarlig for at lejelovgivningen, herunder reglerne om lejens fastsættelse, overholdes. 

§ 7, Stk. 9: Kun medlemmer, der har ejet og boet på deres grund i minimum to år, er berettiget til 
at fremleje med bestyrelsens tilladelse. 

§ 7, Stk. 10: Hvis et medlem har haft fremlejet, skal medlemmet bebo grunden minimum to år, 
før ny fremleje evt. kan godkendes. 

§ 7, Stk. 11: Bestyrelsen kan i tilfælde af udstationering eller studieophold i udlandet eller andre 
særlige omstændigheder give tilladelse til, at der dispenseres fra § 7, stk. 9 og stk. 10.  

22 ud af 22 fremmødte, inklusive 3 fuldmagter stemte for. 
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b. Forslag om at købe ekstern assistance til foreningens bogholderi og regnskab. 

Bestyrelsen havde stillet forslag om mandat til at tilkøbe professionel hjælp til HF. Elmebos 
bogholderi og regnskab inden for en økonomisk ramme på kr. 50.000 på årsbasis.  

21 ud af 22 fremmødte, inklusive 3 fuldmagter stemte for. 1 undlod at stemme.  

 

3.Eventuelt: 

Vand: Alle medlemmer blev bedt om at aflæse vandmålere den 29. april. Der var uddelt 
aflæsningsskemaer til samtlige husstande. Alligevel var det mere end 30 procent, der ikke 
afleverede. Det har skabt stor frustration i Vandgruppen, som lægger et stort arbejde i at få vores 
vandafregningssystem på plads. Alle fremmødte på generalforsamlingen bakkede op om 
gruppens arbejde. Der var generel forundring over, at så mange ikke har gidet investere fem 
minutter i at få aflæst vandmåleren og få afleveret skemaet.  

Hundelorte: Det rent ud sagt flyder med hundelorte – især i haverne og på vejen nær Røde 
Mellemvej. Hundeejere bedes sørge for at holde deres hunde i snor og samle op efter dem.  

Love og regler:  Bestyrelsen sørger for, at der bliver udarbejdet en ny udgave af de samlede 
vedtægter og husorden med de seneste ændringer. De bliver lagt på hjemmesiden (www.hf-
elmebo.dk) samt uddelt til de medlemmer, der ikke er tilmeldt digital post. 

 

Tak til de fremmødte for en god generalforsamling! 

 

http://www.hf-elmebo.dk/
http://www.hf-elmebo.dk/

